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Aandacht voor: door Pierre Maréchal

Vogelwerkgroep Koudekerk/

Hazerswoude en Omstreken

Vogelwerkgroep Texel

De Vogelwerkgroep Texel is een actieve groep

waarvan de leden vooral in vogels plezier heb-

ben. Er worden tellingen, inventarisaties, vogel-

beschermingsactiviteiten en excursies georgani-

seerd. Als consulent van 'Vogelbescherming'
houden zij zich bijvoorbeeld ook bezig met het

beheer van weidevogels. Lezingen en de uitgave

van het verenigingsblad 'De Skor’ is weer een

andere activiteitenvorm. Texel is bij vogelaars

een reeds lang geleden ontdekt gebied. Boeken

van bijvoorbeeld Jan Drijver, Jac. P. Thijsse, Jan

P. Strijbos en de beide Dijksen hebben sterk bij-

gedragen aan deze interesse.

Texel is een gevarieerd eiland en gevarieerd zijn

ook de excursie-activiteiten van de vogelwerk-

groep. Rond oud/nieuwjaar wordt De Slufter be-

zocht, in de zomervakantie de Horsmeertjes, in

het voorjaar zijn er vroege vogelwandelingen. In

de 'Texelse Courant’ verschijnen de excursie-

aankondigingen. Bij het secretariaat van de

werkgroep kan eveneens over de mogelijkheden

worden geïnformeerd (02220-14 239). Ook door

andere organisaties worden op Texel interessan-

te excursies verzorgd zoals door het Staatsbos-

beheer (informatiebij EcoMare) en door 'Natuur-

monumenten' (02220-12 590).

Vignet van de

Vereniging.

Leden van de Vogelwerkgroep

Texel zijn bezig met het scheppen

van kunstmatige eilandjes voor

sterns en Kluten in De Petten bij
De Mokbaai. De eilandjes zijn in

de loop van het seizoen goed ge-

bruikt door de Visdief, Noordse

Stern en Kluut.

Foto; Texelse Courant.

De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en

Omstreken legt zich niet alleen toe op vogelacti-
viteiten. Landschapsonderhoud en educatie be-

horen eveneens tot de belangrijke werkzaamhe-

den. Het is overigens tekenend voor deze tijd dat

steeds meer vogelwerkgroepen de vleugels uit-

slaan naar het bredere spectrum dat wij toege-

paste ecologie kunnen noemen. De vogelwerk-

groep werkt nauw samen met andere organisa-

ties zoals ’Vogelbescherming’ het Instituut voor

Natuurbeschermingseducatie, Staatsbosbeheer

en vele andere. Niet alleen landschapsonder-

houd, zoals het gebied Kruiskade/Spookverlaat,

maar ook het beheer van weidevogels heeft de

aandacht: tien vogelwachten beschermen onge-

veer 271 ha. In 1991 zijn vierhonderdvijfenzestig
nesten beheerd! Uit het genoemde landschaps-

beheersgebied is de Steenuil inmiddels als

broedvogel verdwenen. Onder andere de Toren-

valk, Winterkoning en Witte Kwikstaart doen het

daar momenteel goed. In de heemtuin van Lei-

derdorp (Houtkamp/Heemtuin)en elders zijn bo-

vendien nestkastprojecten. Het aardige van deze

vogelwerkgroep is dat zij niet alleen activiteiten

ontplooit in de groene omgeving. Van het ge-

meentebestuur van Alphen aan den Rijn ver-

wacht de organisatie dat zij zowel in nieuwbouw-

als in oudere wijken meer voor de vogels gaat
doen. Het zou geen vogelwerkgroep zijn als er

niet wordt geïnventariseerd. Enkele voorbeelden

van bestandsopnamen zijn: tellingen van Huis-

zwaluwen, overwinterende Kleine Zwanen, broe-

dende weidevogels, nestkastbezetting en het

volgen van broedvogels in de heemtuin. De vere-

niging geeft verder excursies, houdt lezingen,

verzorgt cursussen, beschikt over een dia-/

audiotheek en geeft vier maal per jaar een vere-

nigingsblad ’De Braakbal’ uit. In dit blad ver-

schijnen heel wat artikelen en daarnaast vereni-

gingsinformatie. Bovendien worden in het noor-

den van Zuid-Holland gericht informatiefolders

verspreid en is het secretariaatsverslag op aan-

vraag verkrijgbaar. Kortom, er is reden voldoen-

de om deze ’vogelwerkgroep’ te steunen in haar

activiteiten. Voor nadere kennismaking kan con-

tact worden opgenomen met de ledenadmi-

nistrateur: Jan Bal, Ridderhoflaan 17, 2396 CJ

Koudekerk aan den Rijn, 01714 - 12 168.
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Tellingen en inventarisaties vinden plaats op ei-

gen initiatief en gecoördineerd in samenwer-

kingsverband met bekend slaande onder-

zoeksprojecten. Dit jaar viert de Vogelwerkgroep
Texel haar tienjarig jubileum en organiseert sa-

men met de Vogelwerkgroep Den Helder op 3

oktober 1992 op Texel de Negende Noordhol-

landse Vogeldag. Kortom, bij een kort of wat lan-

ger verblijf op het eiland kan het interessant zijn
om eens kennis te maken met deze vogelwerk-

groep. Secretariaat Dick Schermer, Molendwars-

straat 2, 1791 DN Den Burg(02220-14 239), voor-

zitter Bob Loos (02220-15 656).
Pierre Maréchal

Biologie Vereniging Amsterdam

De Biologie Vereniging Amsterdam (BVA) is in

1955 opgericht. Als organisatie heeft ze in de

loop der tijden en aangepastaande tijd verschil-

lende naamsveranderingen ondergaan. Toch is

de leeftijd van ruim 35 jaar voor een organisatie
met zo’n brede doelstelling respectabel te noe-

men. Het doel is vooral en voornamelijk om in

onderlinge samenwerking de natuur te leren

kennen, deze te bestuderen en daarbij gewoon

te genieten van de natuur. In principe kan iede-

reen die geïnteresseerd is in actieve natuurbele-

ving uit Amsterdam of omgeving, lid worden. De

ledendrempel wordt daarom bewust laag gehou-
den. Het cluborgaan ’Het Wandelend Blad’ ver-

schijnt vrijwel maandelijks en bevat vooral infor-

matie van de leden zelf. De teksten worden, in te-

genstelling tot heel wat andere natuurbladen,

niet door de redactiecommissie geschreven. De

vereniging richt zich bovendien speciaal op

Amsterdam en omgeving. Er worden ledenavon-

den georganiseerd en er is een uitgebreide bi-

bliotheek beschikbaar. Verder zijn er hulpmidde-
len beschikbaar die bij het veldwerk nodig kun-

nen zijn, zoals een sleepnet, binoculair, ’batde-

tector', ’life-traps’ enzovoort. Het idee om zowel

de organisatie zelf, evenals kampen, dagtochten

en dergelijke, zo goedkoop mogelijk te houden,

werkt drempelverlagend. De bedoeling is im-

mers dat een ieder mee kan doen met natuurbe-

leving. Bekende plaatsen waar de vereniging be-

zoeken aflegt zijn onder meer de Amsterdamse

Waterleidingduinen, Kennemerduinen, Anke-

veensche Plassen, Botshol, Ronde Hoep, IJmui-

den, Oostvaardersplassen, Waterland, Holland-

sche Rading enzovoort. Allemaal plekken die

met de fiets of met behulp van het openbaar ver-

voer vanuit Amsterdam heel goed bereikbaar

zijn. Een vorm van op een milieuvriendelijkema-

nier van de natuur genieten zoals dat bij veel vo-

gelaarshelaas in ongebruik is geraakt. Bij deze

Amsterdamse organisatie wordt zeker niet alleen

naar vogels gekeken. Het leuke van plaatselijke

organisaties zoals deze is dat, je op zo'n manier

heel goed de eigen omgevingkunt leren kennen.

In en rond Amsterdam is immers heel veel te ont-

dekken. Meer dan menigeen, Amsterdammer of

buitenstaander, vermoedt! Op de meeste zon- en

andere vrije dagen wordt door de Biologie Vere-

niging Amsterdam wel iets georganiseerd. Aan

de excursies kunnen ook mensen deelnemen

die 'toevallig' in Amsterdam zijn en eens wat

meer over de natuur daar willen weten. Handig
is daarbij dat de excursies vaak van een vijftal
vaste en goed bereikbare lokaties vertrekken.

Nadere informatie: Biologie Vereniging Amster-

dam. Secretariaat Patricia Tieman, Suma-

trastraat 204, 1094 NS Amsterdam (telefoon;

020-66 200 517/6 632 523), Natuurlijkkun je ook

gewoon lid worden (f 12,50 per jaar).

Pierre Maréchal

Landschappen in Zuid-Holland

Dit is een magnifiek boek voor wandelaars en

fietsers die het landschap niet alleen maar zien

als een fraai decor om doorheen te trekken,

maar die nieuwsgierig zijn hoe dat landschap tot

stand is gekomen en wie daar in de loop der eeu-

wen aan hebben meegewerkl. Het mooie decor

krijgt dan meer diepte en het landschap wordt

langzaam een open boek. In veertien hoofdstuk-

ken doorkruist de lezer de provincie. Een tocht

die onder andere voert langs duinen, buiten-

plaatsen, veenpiassen, droogmakerijen, waar-

den en kleipolders. Met af en toe een uitstapje
naar een stad.

ledereen die zich in de periode tussen 1 mei en

1 oktober 1992 opgeeft als beschermer van de

Stichting Het Zuidhollands Landschap ontvangt
het boek gratis. Het is een gezamenlijke uitgave
van de stichting met de SDU-uitgeverij en het

provinciaal bestuur van Zuid-Holland. Een boek

dal elke natuurbeschermer uit Zuid-Holland

graag zal willen bezitten. Het is een sterke actie

om de Zuidhollanders meer bewust te maken dat

bescherming en behoud van de natuur thans

meer dan ooit hard nodig is. Hopelijk zal dat het

behoud van onze vogels in de provincie, waaron-

der de Purperreigers mede ten goede komen.

Hans Oerlemans: Landschappen in Zuid-Holland. 207

bladzijden, vele foto’s, tekeningen enkaarten in kleur en

zwartwit (1992). Prijs f 29,90. Indien men zich vóór 1 ok-

tober 1992 als Beschermer van de Stichting Het Zuid-

hollands Landschap opgeett ontvangt men het boek

gratis. Lidmaatschap f 30,- per jaar (men kan ook kam-

peergerechligbeschermerof Beschermer voor het leven

worden)op postgiro 616 214 ten name van Stichting Het

Zuidhollands Landschap, Schledamseslngel 181, 3012

BB Rotterdam, 010-4 135 045,


